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Program för kursen om 
informationssäkerhetsplanen 15.9.2022
Kl. 9.00–9.05 Mötet öppnas, mål och förlopp
Kl. 9.05–9.25 Allmän bild av den gällande lagen om kunduppgifter och THL:s föreskrifter
Kl. 9.25–9.45 Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt lagen om kunduppgifter, föreskrifter och 

förhållande till andra författningar
Kl. 9.45–10.05 Allmän bild av informationssäkerhetsplanen och dess förhållande till de väsentliga kraven på 

informationssystemen
Kl. 10.05–10.15 Paus
Kl. 10.15–11.15 Upprättande av informationssäkerhetsplan: Genomgång med hjälp av nya mallen samt 

sammanfattning av kursen

Kl. 11.15–11.30 Frågor och diskussion

Kl. 11.30 Tillfället avslutas

Under kursen får man ställa frågor via Teams-chatten eller skicka frågor till adressen 
sotetiedonhallinta@thl.fi.

215.9.2022

mailto:sotetiedonhallinta@thl.fi


Mötets mål och förlopp
• Ge en allmän bild av den gällande lagen om kunduppgifter och THL:s föreskrifter 2021
• Ge en allmän bild av informationssäkerhetsplanen och dess förhållande till de väsentliga 

kraven på informationssystemen
• Presentera informationssäkerhetsplanens innehåll och hur den utarbetas i praktiken

• Efter mötet sammanställs svaren på eventuella frågor på ämnet som ställts i chatten. 
Svaren, liksom denna presentation med tillhörande tilläggsmaterial (frågor som lyftes fram 
under utbildningstillfället om informationssäkerhetsplanen som hölls 31.3.2022) 
publiceras på sidan Informationshantering inom social- och hälsovården, 
Utbildningsmaterial

• Mötet spelas in. Inspelningen nämns innan mötet inleds och när det är slut. Under 
inspelningen visar Teams dessutom information om inspelningen i sitt användargränssnitt.

315.9.2022

https://thl.fi/sv/web/informationshantering-inom-social-och-halsovarden/anvisningar-och-tillampning/utbildningsmaterial


Allmän bild av den gällande 
lagen om kunduppgifter och 
THL:s föreskrifter

415.9.2022



Nya och gamla risker och hot...



... men de grundläggande 
sakerna består.

Hippokrates ed, utdrag:
”Vad jag under min yrkesutövning än 
hör och ser bland människor av den 
beskaffenhet att det måhända icke bör 
spridas, skall jag förtiga och betrakta 
som osagt.”

- Hippokrates (ca 460–370 f.Kr.)

615.9.2022



Exempel: Kanta-volymer
Kanta-tjänsterna används av 

• alla offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer

• cirka 1 700 organisationer inom den privata hälso- och 
sjukvården

• alla apotek

• en växande grupp organisationer inom socialvården

2,7 md
handling i 

patientdataarkivet

6,4 mn
personer vars 

hälsouppgifter har 
arkiverats

27,1 mn
elektroniska recept 

2021

18,5 mn
handlingar i 

Klientdataarkivet för 
socialvården

71,5 mn
expedieringar av 
läkemedel 2021



Grundläggande principer för informationssäkerhet
• Integritet

• noggrannhet och enhetlighet bevaras under informationens 
livscykel

• olovlig redigering misslyckas eller upptäcks
• Konfidentialitet
• Tillgänglighet och tillförlitlighet

• informationen är tillgänglig när den behövs
• programvara, apparater, säkerhet och dataöverföring fungerar

• Autenticitet
• uppgiftens ursprung är känt
• parterna i informationsutbytet identifieras på ett tillförlitligt 

sätt
• Obestridlighet och förpliktande karaktär

• skyldigheterna i avtalet uppfylls
• parter kan inte bestrida sitt deltagande

815.9.2022



Många informationssäkerhetsåtgärder tjänar flera syften
(t.ex. klassificeringen av väsentliga krav på 
informationssäkerheten/THL:s föreskrift 5/2021 bilaga 2)

• Integritet
• noggrannhet och enhetlighet bevaras under informationens 

livscykel
• olovlig redigering misslyckas eller upptäcks

• Konfidentialitet
• Tillgänglighet och tillförlitlighet

• informationen är tillgänglig när den behövs
• programvara, apparater, säkerhet och dataöverföring fungerar

• Autenticitet
• uppgiftens ursprung är känt
• parterna i informationsutbytet identifieras på ett tillförlitligt 

sätt
• Obestridlighet och förpliktande karaktär

• skyldigheterna i avtalet uppfylls
• parter kan inte bestrida sitt deltagande

915.9.2022
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Informationssäkerhetsarrangemang i 
sjukvårdsdistrikten

• Jarmo Reponen, Niina Keränen, Ronja Ruotanen, Timo Tuovinen, Jari Haverinen, Maarit Kangas: Tieto- ja 
viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2020 - Tilanne ja kehityksen suunta –THL Raportti 11/2021

1015.9.2022

Figur 9. Arrangemang för informationssäkerheten i sjukvårdsdistrikten 2007–2020, andel av 
sjukvårdsdistrikten (%) som uppgav funktionen i fråga.

Informations-
säkerhetspolicy

Informations-
säkerhetsplan

Dataskyddsombud

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143508/URN_ISBN_978-952-343-771-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Informationssäkerhetsarrangemang på 
hälsovårdscentralerna

• Jarmo Reponen, Niina Keränen, Ronja Ruotanen, Timo Tuovinen, Jari Haverinen, Maarit Kangas: Tieto- ja 
viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2020 - Tilanne ja kehityksen suunta –THL Raportti 11/2021

1115.9.2022

Figur 10. Arrangemang för informationssäkerheten på hälsovårdscentralerna 2007–2020, 
andel av hälsovårdscentralerna (%) som uppgav funktionen i fråga.

Informations-
säkerhetspolicy

Informations-
säkerhetsplan

Dataskyddsombud

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143508/URN_ISBN_978-952-343-771-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Regelverk för informationshanteringen inom social-
och hälsovården

• Allmänna lagar och författningar som gäller den offentliga 
förvaltningen

• Dataskyddsbestämmelser, bl.a. GDPR
• Skydd av personuppgifter

• Allmän lagstiftning och speciallagstiftning inom social- och 
hälsovården

• Bestämmelser om medicintekniska produkter, bl.a. MDR, 
lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
• Internationell grund, kvalitetssäkring, patientsäkerhet, 

hälsoteknologi och utrustning, tillämpning även på program
• Bestämmelser om informationshantering inom social-

och hälsovården, bl.a. lagen om kunduppgifter och lagen 
om sekundär användning
• Tyngdpunkter i lagen om kunduppgifter bl.a. utnyttjande 

av nationella informationssystemtjänster, 
interoperabilitet, dataskydd för kunduppgifter, 
informationssäkerhet i Finlands social- och 
hälsovårdstjänster och i informationssystemlösningar för 
dessa

"Bestämmelserna är många, men att behärska de 
mest centrala räcker långt".

Den nationella övergripande arkitekturen för klient-
och patientuppgifter inom social- och hälsovården 2.1 (på finska)

1215.9.2022

https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/THLSTAP/5+Periaatetaso
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/THLSTAP/5+Periaatetaso


Bestämmelser om egenkontroll av informationssäkerhet och 
dataskydd och om väsentliga krav
• Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården 784/2021 (lagen om 

kunduppgifter)

• Lagen om elektroniska recept 61/2007 – uppdateringar: 251/2014 och 786/2021

• Föreskrift 3/2021 om redogörelser och krav som ska tas in i informationssäkerhetsplanen
• Föreskrift 4/2021 om klassificering och certifiering av informationssystem för social- och 

hälsovården
• Föreskrift 5/2021 om väsentliga krav på funktionalitet och informationssäkerhetkrav hos 

informationssystem för social- och hälsovården
• Föreskrift 6/2021 om de väsentliga kraven på och certifieringen av välbefinnandeapplikationer som 

behandlar uppgifter om välbefinnande och som ansluts till informationsresursen för egna uppgifter

• Därutöver finns anvisningar och stödmaterial

• Grundprincip: De väsentliga kraven på informationssystemen (föreskrift 4 och 5) samt 
egenkontrollen av informationssäkerhet och dataskydd (föreskrift 3) bildar ett kontinuum från 
tekniska systemlösningar till säkra rutiner och verksamhetssätt i det dagliga arbetet

1315.9.2022

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210784%23Pidp447918064


Centrala punkter i lagen om kunduppgifter 784/2021 
ur informationssäkerhetsplanens synvinkel 1/2

• 2 § Tillämpningsområde och förhållande till övrig lagstiftning
• 3 § Definitioner
• 27 § Informationssäkerhetsplan
• 28 § Genomförande av och ansvar för egenkontroll av 

informationssäkerheten
• 29 § Informationssystemens och 

välbefinnandeapplikationernas användningsändamål och 
klassificering

1415.9.2022



Centrala punkter i lagen om kunduppgifter 784/2021 
ur informationssäkerhetsplanens synvinkel 2/2

• 31 § Tagande av informationssystem och 
välbefinnandeapplikationer i användning för produktion av 
tjänster

• 34 § Väsentliga krav på informationssystem och 
välbefinnandeapplikationer

• 41 § Underrättelse om avvikelser från de väsentliga kraven på 
ett informationssystem

• 52 § Övergångsbestämmelser

1515.9.2022



Definitioner: kunduppgifter (3 §)

(avses med...):
3) klientuppgift inom socialvården en personuppgift som 

gäller en kund och som ingår i en handling som avses i 
klientlagen eller klienthandlingslagen,

4) patientuppgift en personuppgift som gäller en patient och 
som ingår i en journalhandling som avses i patientlagen,

5) kunduppgift i 3 och 4 punkten avsedda klientuppgifter 
inom socialvården och patientuppgifter

1615.9.2022



Definitioner: informationssystem (3 §)

• informationssystem (avser) ett helhetsarrangemang som 
består av databehandlingsutrustning, programvara och 
annan databehandling som det i enlighet med de egenskaper 
som har planerats av tillverkaren är meningen att använda 
för elektronisk behandling av kunduppgifter och för 
registrering och uppdatering av kundhandlingar eller för 
anslutning till de riksomfattande 
informationssystemtjänsterna eller med vars hjälp en 
yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan 
använda uppgifter om välbefinnande

1715.9.2022



Definitioner: tjänstetillhandahållare (3 § i lagen 
om kunduppgifter, Föreskrift 3/2021 kapitel 3)

Med tjänstetillhandahållare avses en anordnare och en producent av social- och hälsotjänster:

• verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård (patientlagen 785/1992, 2 § 1 mom. 4 punkten)
• Enligt 3 § 1 mom. 3 punkten i lagen om klienthandlingar inom socialvården 254/2015 en 

myndighet som ordnar, producerar eller lämnar socialvård eller socialservice, eller en sådan 
serviceproducent som avses i lagen om privat socialservice (922/2011)

• en arbetsgivare (7 § 2 mom. i lagen om företagshälsovård 1383/2001)
• en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som är självständig yrkesutövare (2 § 3 

mom. i lagen om privat hälso- och sjukvård 152/1990)
• utöver definitionen i lagen om kunduppgifter gäller [i föreskrift 3/2021] skyldigheterna som riktar 

sig mot tjänstetillhandahållaren även apotek enligt 38 § i läkemedelslagen (395/1987) och i den 
omfattning som avses i lagen om elektroniska recept (61/2007, inklusive ändringar enligt lag 
786/2021)

1815.9.2022



Definitioner: producent av en informationssystemtjänst, 
tillverkare av ett informationssystem, mellanhand (3 § i 
lagen om kunduppgifter)

17) med producent av en informationssystemtjänst avses den som för en 
tjänstetillhandahållare tillhandahåller eller genomför ett informationssystem där 
kunduppgifter eller uppgifter om välbefinnande behandlas och som i egenskap av 
tillverkare av informationssystemet, för tillverkarens räkning eller för en eller flera 
tillverkares del ansvarar för de krav som ställs på informationssystemet,

18) med tillverkare av ett informationssystem avses den som ansvarar för planeringen 
och tillverkningen av ett informationssystem för social- och hälsovården,

19) med mellanhand avses en tjänsteleverantör som en tjänstetillhandahållare anlitar vid 
produktionen av informationssystemtjänster, genomförandet av 
informationssystemens tekniska eller fysiska miljö eller anslutningen till de 
riksomfattande informationssystemtjänsterna och som i denna roll har en möjlighet att 
se okrypterade kunduppgifter, exempelvis i samband med underhåll

• Producenten av en informationssystemtjänst, tillverkaren och mellanhanden är i 
allmänhet informationssystem- eller ICT-tjänsteleverantörer
• I vissa fall kan samma företag ha flera roller, i vissa fall kan det vara t.ex. en separat utländsk 

tillverkare, en inhemsk "importör", en integrator som också fungerar som mellanhand när 
systemen ansluts till Kanta-tjänsterna, osv.

1915.9.2022



Föreskrifterna om informationshanteringen inom social- och 
hälsovården 2021 och 2022
på THL:s webbplats om informationshantering och i myndigheternas författningssamling

År 2021 beredde THL sex föreskrifter om informationshanteringen inom social- och hälsovården som helhet. 
Föreskrifterna styr verkställandet av lagen om kunduppgifter 784/2021.

• Remisstiderna löpte ut i slutet av oktober 2021, varefter föreskrifterna 1–5 jämte bilagor kunde färdigställas och 
publiceras i november och december 2021. Föreskrift 6 publicerades den 16 februari 2022.

1. Föreskrift 1/2021 om strukturen för klienthandlingar inom socialvården och om uppgifter som ska antecknas i 
klienthandlingarna

2. Föreskrift 2/2021 om handlingar som ska förmedlas till aktörer utanför hälso- och sjukvården med hjälp av 
riksomfattande informationssystemtjänster

3. Föreskrift 3/2021 om redogörelser och krav som ska tas in i informationssäkerhetsplanen
4. Föreskrift 4/2021 om klassificering och certifiering av informationssystem för social- och hälsovården

5. Föreskrift 5/2021 om väsentliga krav på funktionalitet och informationssäkerhetkrav hos informationssystem för 
social- och hälsovården

6. Föreskrift 6/2021 om de väsentliga kraven på och certifieringen av välbefinnandeapplikationer som behandlar 
uppgifter om välbefinnande och som ansluts till informationsresursen för egna uppgifter (publicerad 02/2022)

• Följande trädde också i kraft (30.3.2022): Föreskrift 1/2022 om förfarande vid beviljande av 
informationssäkerhetsintyg för slutförande av certifiering.

2015.9.2022

https://thl.fi/sv/web/informationshantering-inom-social-och-halsovarden/foreskrifter-och-specifikationer/foreskrifter
https://finlex.fi/sv/


Varför förnyades föreskrifterna?
• Verkställandet av lagen om kunduppgifter (ändringar och tillägg) förutsätter noggrannare 

reglering
• Nya tjänster (bl.a. klientdataarkivet för socialvården, datalagret för egna uppgifter och 

välbefinnandeapplikationer) 
• Ändringar i befintliga skyldigheter (bl.a. väsentliga krav även på tjänstetillhandahållare, ändringar i 

informationssäkerhetsplaner och krav på system)

• Grunden för flera av THL:s föreskrifter (2–5) är tidigare föreskrifter från 2015–2018
• Stöder den informationshantering som behövs i social- och hälsovårdsreformen
• Samlar ihop och strukturerar ett mer detaljerat material, stöd t.ex. för att hitta väsentliga 

definitioner i olika system
• Ersätter en grupp tidigare utspridda anvisningar och delvis föråldrade bilagor och material
• Beaktar:

• Författningar som ändrats och trätt i kraft (förutom lagen om kunduppgifter även behandling av 
personuppgifter, lagen om informationshantering, begränsningar i förhållande till lagen om sekundär 
användning osv.)

• Nya lösningar för informationshantering: Molntjänster, modulära informationssystem, datasjöar i primär 
användning, visnings- och ärendehanteringssystem

• Utvecklingsbehov som framkommit om tillämpningen av tidigare föreskrifter

2115.9.2022



Allmän bild av 
informationssäkerhetsplanen och 
dess förhållande till de väsentliga 
kraven på informationssystemen

2215.9.2022



Vilken informationssäkerhetsplan? 1/2
Föreskrift 3/2021 om redogörelser och krav som ska tas in i informationssäkerhetsplanen är en del av en mer 
omfattande helhet av föreskrifter som verkställer den nya lagen om kunduppgifter 784/2021
THL:s nyhet 20.12.2021: Föreskriften om redogörelser och krav som ska tas in i informationssäkerhetsplanen 
har publicerats

• I lagen om kunduppgifter, som trädde i kraft 2021, har planen för egenkontroll av dataskydd och 
informationssäkerhet samt användning av informationssystem i den tidigare lagen ersatts med en 
informationssäkerhetsplan

• Aktörer inom social- och hälsovården åläggs att utarbeta en informationssäkerhetsplan
- den tidigare planen för egenkontroll av dataskydd, informationssäkerhet och användning av 
informationssystem utgör grunden för en informationssäkerhetsplan enligt den nya lagen: Innehållet 
motsvarar i huvudsak den plan för egenkontroll som den tidigare lagen om kunduppgifter förutsätter

• Informationssäkerhetsplanen främjar säker behandling av klient- och patientuppgifter samt social-
och hälsovårdsaktörernas dataskydd och informationssäkerhet – stärker praxisen för planering och 
genomförande av informationssäkerhet och dataskydd

• Föreskriften preciserar innehållet i de utredningar som behövs i informationssäkerhetsplanen och de 
krav som ställs på informationssäkerheten inom social- och hälsovårdstjänsterna.

2315.9.2022

https://thl.fi/documents/920452/5643992/THL_Foreskrift_3-2021_redogorelser_och_krav_i_informationssakerhetsplanen.pdf/96e03d7b-b92e-5a49-8cd6-516492b3c91d?t=1640009756626
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210784%23Pidp447918064
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/-/tietoturvasuunnitelmaan-sisallytettavien-selvitysten-ja-vaatimusten-maarays-on-julkaistu


Vilken informationssäkerhetsplan? 2/2
• Genom den nya lagen om kunduppgifter och föreskrifterna preciseras också hur de väsentliga kraven på 

informationssystemen ska uppfyllas av anordnarna och producenterna av social- och 
hälsovårdstjänster
- informationssäkerhetsplanen är också tjänstetillhandahållarens verktyg för att säkerställa att de 
väsentliga kraven uppfylls
- binder samman både tjänstetillhandahållarens egen praxis och alla informationssystem och ICT-tjänster 
som används

• Informationssäkerhetsplanen är inte en offentlig handling
- "En informationssäkerhetsplan enligt denna föreskrift ska inte inkluderas i eller kombineras med
planer för egenkontroll som publiceras eller som är offentligt tillgängliga."
- "Informationssäkerhetsplanen och de bilagor som hänvisas till i planen ska behandlas och förvaras 
med beaktande av nödvändigt skydd mot obehöriga och vid behov ska de märkas som 
sekretessbelagda."

• Informationssäkerhetsplanen kan utarbetas på olika sätt, även så att den består av flera dokument
• Till exempel delar som är riktade till alla anställda för sig och delar som beskriver arrangemangen för 

informationsförvaltningen/underhållet eller ledningen för sig

• Informationssäkerhetsplanen är ett praktiskt verktyg – ett sammanställande dokument,
"plan för verkställande och uppföljning av den övergripande säkerheten"

2415.9.2022



En tjänstetillhandahållare, en mellanhand och 
Folkpensionsanstalten ska utarbeta en informationssäkerhetsplan
med tanke på informationssäkerheten, dataskyddet och användningen 
av informationssystemen.

Planen ska innehålla redogörelser för hur följande krav som hänför sig 
till behandlingen av kund- och patientuppgifterna och systemen
säkerställs:

25

Skyldigheter i anslutning till informationssäkerhetsplanen och 
planens innehåll (27 § i lagen om kunduppgifter) 1/2

15.9.2022



1) de som använder informationssystemen har den utbildning som användningen kräver,
2) i samband med informationssystemen finns behövliga bruksanvisningar för en korrekt användning av 
systemen,
3) informationssystemen används enligt anvisningar från producenten av informationssystemtjänsten,
4) informationssystemen drivs och uppdateras enligt anvisningar från producenten av 
informationssystemtjänsten,
5) informationssystemens driftsmiljö är lämplig för en sådan ändamålsenlig användning av 
informationssystemen som säkerställer informationssäkerheten och dataskyddet,
6) övriga anslutna informationssystem och andra system äventyrar inte informationssystemens prestanda eller 
egenskaper när det gäller informationssäkerhet och dataskydd,
7) informationssystemen installeras, drivs och uppdateras endast av personer med den yrkesskicklighet och 
sakkunskap som behövs,
8) informationssystem som avses i 29 § uppfyller i 34 § föreskrivna väsentliga krav som ställs enligt deras 
användningsändamål, och
9) tjänstetillhandahållaren, mellanhanden och Folkpensionsanstalten har en plan för hur egenkontrollen ska 
ordnas och genomföras inom dess verksamhet.

26

Skyldigheter i anslutning till informationssäkerhetsplanen 
och planens innehåll (27 § i lagen om kunduppgifter) 2/2

15.9.2022



Skyldigheter i anslutning till informationssäkerhetsplanen 
– fortsättning (27 § och 28 § i lagen om kunduppgifter)

• Innan en tjänstetillhandahållare ansluter sig som användare av de riksomfattande 
informationstjänsterna, ska det i tjänstetillhandahållarens informationssäkerhetsplan 
redogöras för hur man har tillgodosett kraven på dataskydd och en informationssäker 
användning av dessa riksomfattande tjänster. (Lagen om kunduppgifter 27 § 2 mom.)

• Den ansvariga föreståndaren hos en tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster 
ska se till att en informationssäkerhetsplan enligt 27 § utarbetas och iakttas. Den 
ansvariga föreståndaren ska meddela skriftliga instruktioner om hur kunduppgifter 
ska behandlas och om de förfaringssätt som ska iakttas samt se till att personalen 
har tillräcklig sakkunskap och kompetens för behandlingen av kunduppgifter. (Lagen 
om kunduppgifter 28 § 1 mom.)
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Väsentliga krav
Lagen om kunduppgifter 34 § och 29 §

• Ett informationssystem som används vid behandling av kunduppgifter ska uppfylla väsentliga krav 
på interoperabilitet, informationssäkerhet, dataskydd och funktionalitet

• Producenten av en informationssystemtjänst ska utarbeta en beskrivning av 
informationssystemets användningsändamål och hur det uppfyller väsentliga krav. Detsamma 
gäller tillverkaren av en välbefinnandeapplikation i fråga om välbefinnandeapplikationen

• Kraven ska uppfyllas vid användningen av ett informationssystem såväl självständigt som 
tillsammans med andra informationssystem som är avsedda att anslutas till det

• Institutet för hälsa och välfärd meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de väsentliga kraven 
och om de väsentliga krav de informationssystem och välbefinnandeapplikationer som används i 
de olika tjänsterna ska uppfylla

• De informationssystem som en tjänstetillhandahållare använder ska till sitt 
användningsändamål svara mot tjänstetillhandahållarens verksamhet och uppfylla de väsentliga 
krav som ställs på tjänstetillhandahållarens verksamhet (lagen om kunduppgifter 34 §)

2815.9.2022



Väsentliga krav på informationssystemen för social- och hälsovården
Lagen om kunduppgifter 29 § och 34 §, THL Föreskrift 5/2021

• I Krav på funktionalitet
• Användningsändamål som ska beskrivas och system som ska klassificeras
• Den som producerar en informationssystemtjänst ska ge en redogörelse för att de funktionella kraven uppfylls (system 

som hör till klass A och B)
• Uppfyllandet av kraven påvisas genom en redogörelse av producenten av informationssystemtjänsten.
• Via föreskrifterna 4–5/2021 ges redogörelsen på ett jämförbart sätt

som stöd för certifiering eller registrering

• II Krav på interoperabilitet
• Verifieras för system som hör till klass A2 och A3 (som ska anslutas till Kanta-tjänsterna) via FPA:s samtestning

• III Informationssäkerhetskrav
• Verifieras för system som hör till klass A (A1, A2, A3) vid bedömning av informationssäkerheten som utförs av ett 

bedömningsorgan för informationssäkerhet

• Kraven på interoperabilitet och informationssäkerhet stöder sig på kraven på funktionalitet
• Användningsändamål och beskrivning av det, väsentliga krav som gäller systemet

Producenten eller tillverkaren av en informationssystemtjänst svarar för att de väsentliga kraven uppfylls och 
verifieras.
Tjänstetillhandahållaren ska säkerställa att de väsentliga kraven uppfylls i de informationssystem som används.
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Föreskrift 5/2021 om väsentliga krav på funktionalitet och 
informationssäkerhetkrav hos informationssystem för 
social- och hälsovården 1/2

1. Föreskriftens syfte

2. Föreskriftens tillämpningsområde

3. Föreskriftens centrala innehåll och avgränsningar

4. Förhållande till andra föreskrifter, anvisningar och specifikationer

5. Väsentliga krav på funktionalitet

6. Väsentliga informationssäkerhetskrav

7. Minimikravprofiler

8. Uppfyllandet av väsentliga krav/producenten av en informationssystemtjänst

9. Uppfyllandet av väsentliga krav/tjänstetillhandahållare
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Föreskrift 5/2021 om väsentliga krav på funktionalitet och 
informationssäkerhetkrav hos informationssystem för 
social- och hälsovården 2/2

Tillverkaren eller producenten av en informationssystemtjänst svarar för att de väsentliga kraven verifieras och uppfylls 
i informationssystemet. Tjänstetillhandahållaren ska för sin del se till att de informationssystem som används uppfyller 
de väsentliga kraven och motsvarar tjänstetillhandahållarens verksamhet.

10. Preciseringar av verifieringen av väsentliga krav
10.1 Bedömning av uppfyllandet av krav i system som inte ansluts till Kanta-tjänsterna
10.2 Bedömning av uppfyllandet av kraven och verifieringssätten vid certifiering
10.3 Versionshantering av krav och specifikationer
10.4 Avvikelser från överensstämmelsen med kraven

11. Handledning och rådgivning

12. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Bilaga 1 Anvisningar om tillämpningen av väsentliga krav

Bilaga 2 Klassificering av väsentliga krav

Bilaga 3a–3g Minimikravprofiler

Bilaga 4 Systemblankett
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Väsentliga krav: Nationella minimikrav på informationssystem för social- och 
hälsovården – Föreskrift 5/2021 bilaga 1 kapitel 2
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Profiler för väsentliga krav 1/5 (bilaga 3a)
Sammanställning av väsentliga krav för följande centrala användningsändamål för 
systemen:

• 3a Profiler för e-recept
• Patientdatasystem som behandlar recept
• Apotekssystemet

Producenten av informationssystemtjänsten ska beskriva profiler och tillhörande krav systemet uppfyller 
Tjänstetillhandahållaren kan kontrollera profiler som skapats i olika informationssystem bl.a. i Valviras register 
över informationssystem

3315.9.2022



Profiler för väsentliga krav 2/5 (bilaga 3b-3c)
Sammanställning av väsentliga krav för följande centrala användningsändamål för 
systemen:

• 3b Minimikravprofiler för system som ansluts till Kanta-arkivet
• Applikation eller tjänst som hämtar uppgifter från Kanta-arkiveringstjänsten
• Applikation som utnyttjar uppgifter som hämtats från Kanta-arkiveringstjänsten
• Applikation eller tjänst som skickar uppgifter till Kanta-arkiveringstjänsten
• Applikation som producerar uppgifter som ska skickas till Kanta-arkiveringstjänsten

• 3c Profiler för Patientdataarkivet
• Patientjournalsystemet (grundläggande krav)
• Mun- och tandvårdssystemet
• NYTT: Optiska branschens system

Producenten av informationssystemtjänsten ska beskriva profiler och tillhörande krav systemet uppfyller 
Tjänstetillhandahållaren kan kontrollera profiler som skapats i olika informationssystem bl.a. i Valviras register 
över informationssystem
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Profiler för väsentliga krav 3/5 (bilaga 3d)
Sammanställning av väsentliga krav för följande centrala användningsändamål för 
systemen:

• 3d Profiler för Klientdataarkivet för socialvården
• NYTT: System som behandlar strukturerade klientuppgifter inom 

socialvården (krav på anslutningsskyldighet)
• NYTT: Applikation som producerar och behandlar strukturerade uppgifter 

som ska skickas till Klientdataarkivet för socialvården
• NYTT: Applikation eller tjänst som skickar uppgifter till Klientdataarkivet 

för socialvården
• NYTT: Applikation eller tjänst som söker uppgifter i Klientdataarkivet för 

socialvården

Producenten av informationssystemtjänsten ska beskriva profiler och tillhörande krav systemet uppfyller 
Tjänstetillhandahållaren kan kontrollera profiler som skapats i olika informationssystem bl.a. i Valviras register 
över informationssystem
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Profiler för väsentliga krav 4/5 (bilaga 3e)
Sammanställning av väsentliga krav för följande centrala användningsändamål för 
systemen:

• 3e Profiler för bilddiagnostik
• NYTT: Grundläggande patienthanteringssystem inom bilddiagnostik (HIS)
• NYTT: System för verksamhetsstyrning inom bilddiagnostik (RIS),

Anslutet till Kanta
• NYTT: System för verksamhetsstyrning inom bilddiagnostik (RIS),

INTE anslutet till Kanta
• NYTT: Lagrings- och delningssystem för bilder (PACS)
• NYTT: Visningsprogramvara för bilddiagnostik

Producenten av informationssystemtjänsten ska beskriva profiler och tillhörande krav systemet uppfyller 
Tjänstetillhandahållaren kan kontrollera profiler som skapats i olika informationssystem bl.a. i Valviras register 
över informationssystem
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Profiler för väsentliga krav 5/5 (bilaga 3f-3g)
Sammanställning av väsentliga krav för följande centrala användningsändamål för 
systemen:

• 3f Profiler för intyg
• Tjänst för begäran om intyg eller utlåtanden från Kanta-arkivet
• Tjänst för mottagande av intyg eller utlåtanden från Kanta-arkivet
• Tjänst för produktion av intyg eller utlåtanden från Kanta-arkivet

• 3g Minimikrav på system avsedda för behandling av klient- eller 
patientuppgifter (inkl. klass B eller A1)

• NYTT: Minimikrav på system avsedda för behandling av klient- eller 
patientuppgifter (inkl. klass B eller A1)

Producenten av informationssystemtjänsten ska beskriva profiler och tillhörande krav systemet uppfyller 
Tjänstetillhandahållaren kan kontrollera profiler som skapats i olika informationssystem bl.a. i Valviras register 
över informationssystem
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Klassificering av informationssystem för social- och 
hälsovården: Klass A
Föreskrift 4/2021 kapitel 5 och bilaga 1
Klass A: Ska certifieras

• Klass A1: ”Utför bedömning av informationssäkerheten”
• system som kräver en bedömning av informationssäkerheten men inte kräver samtestning
• tekniska Kanta-förmedlingstjänster
• både mer begränsade och mer omfattande system kan ingå i klassen 
• system som behandlar kunduppgifter i stor utsträckning/system med hög risknivå som inte ansluts till Kanta-

tjänsterna kan ingå i systemet

• Klass A2: ”Anslutna till Kanta-tjänsterna, begränsade”
• system som kräver samtestning och bedömning av informationssäkerheten, anslutna till Kanta-

tjänsterna och som betjänar ett begränsat datainnehåll eller användningsändamål

• Klass A3: ”Anslutna till Kanta-tjänsterna, omfattande”
• system som kräver samtestning och bedömning av informationssäkerheten, som är anslutna till Kanta-

tjänsterna och som på ett heltäckande sätt eller i betydande grad uppfyller kraven på en organisation 
som producerar social- och hälsovårdstjänster, system som behandlar omfattande vårduppgifter eller 
som innehåller särskilt känsliga uppgifter eller uppgifter som kräver specialskydd

• separat ”kritiska system i klass A3” med särskilda beredskapskrav

Producenten eller tillverkaren av informationssystemtjänsten ansvarar för klassificeringen. 
Tjänstetillhandahållaren ska använda ett system i klass A (A2, A3) när den ansluter sig till Kanta-
tjänsterna
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Klassificering av informationssystem för social- och 
hälsovården: Klass B
Föreskrift 4/2021 kapitel 5 och bilaga 1
Klass B: Icke-certifierade

• system avsedda för behandling av klient- eller patientuppgifter
• kan omfatta bl.a. specialiserade system, medicintekniska produkter 
• kan innehålla system där informationssäkerheten i huvudsak säkerställs genom 

tjänstetillhandahållarens skyddsåtgärder
• kan innehålla system som producerar eller använder vissa uppgifter (via andra system) i Kanta-

tjänsterna

Dessutom: Oklassificerade
• informationssystem som inte är planerat för behandling av kunduppgifter

Exempel på klassificeringen av system: Föreskrift 4/2021 Bilaga 1

Producenten eller tillverkaren av informationssystemtjänsten ansvarar för klassificeringen. 
Tjänstetillhandahållaren ska använda ett system i klass A (A2, A3) när den ansluter sig till Kanta-
tjänsterna
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Certifiering av informationssystem för social- och 
hälsovården
Föreskrift 5/2021 Bilaga 1

Producenten eller tillverkaren av informationssystemtjänsten ansvarar för certifieringen. 
Tjänstetillhandahållaren ska säkerställa att uppgifterna i det informationssystem som tas i bruk 
finns i Valviras register och att dess informationssystem som hör till klass A är certifierat.
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Föreskrift 4/2021 om klassificering och certifiering av 
informationssystem för social- och hälsovården kapitel 1–7

1 Föreskriftens syfte

2 Föreskriftens tillämpningsområde

3 Definitioner
4 Föreskriftens begränsningar och förhållande till andra föreskrifter och dokument

5 Klassificering av informationssystem

6 Beskrivning av informationssystemets användningsändamål och utredning av hur de väsentliga 
kraven uppfylls

7 Certifieringsprocessen
7.1 Skyldigheter i anknytning till certifieringsprocessen
7.2 Innehållet i och resultaten av samtestningen
7.3 Innehållet i och resultaten av bedömningen av informationssäkerheten

OBS! Producenten av informationssystemtjänsten ansvarar för klassificeringen och certifieringen av 
informationssystemet.
Föreskrift 4/2021 gäller producenter av informationssystemtjänster.
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Föreskrift 4/2021 om klassificering och certifiering av 
informationssystem för social- och hälsovården kapitel 8–
12 och bilagor
8 Registrering av informationssystem

9 Ibruktagandet av informationssystem

10 Förnyande av överensstämmelse med kraven

11 Handledning och rådgivning

12 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Bilaga 1 Exempel på klassificeringen av system

Bilaga 2 Anmälan om ändringar i informationssystem för social- och hälsovården som hör till klass A

OBS! Producenten av informationssystemtjänsten ansvarar för klassificeringen och certifieringen av 
informationssystemet!
Föreskrift 4/2021 gäller producenter av informationssystemtjänster.
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Hur säkerställer jag som tjänstetillhandahållare att det 
informationssystem jag använder uppfyller de väsentliga 
krav som ställs på det? 
• I samarbete med producenten av informationssystemtjänsten
• I upphandlings- och utvecklingsprojekt, när avtal om system förnyas och 

regelbundet enligt informationssäkerhetsplanen som en del av egenkontrollen
• Jag kontrollerar uppgifterna om systemet i Valviras register över informationssystem

• T.ex. klassificering av systemet, giltighetstiden för bedömningen av informationssäkerheten, 
samtestning av system som ansluts till Kanta-tjänsterna

• Jag säkerställer att de profiler (minimikrav) som behövs i min egen verksamhet uppfylls i 
systemet

• Vid behov ber jag producenten av en informationssystemtjänst om en systemblankett enligt 
THL:s föreskrift 5/2021, där det närmare beskrivs vilka nationella krav systemet uppfyller

• Producenten av en informationssystemtjänst ska lämna in en systemblankett om det begärs i 
anbudsförfrågan som bilaga till anbudet eller i något annat förfarande som hör till 
upphandlingsprocessen

• Jag följer med avvikelser och underrättar om dem vid behov (lagen om kunduppgifter 41 §)
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Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt 
lagen om kunduppgifter, föreskrifter och 
förhållande till andra författningar
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Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt lagen om 
kunduppgifter och föreskrifterna – sammanställning 1/4

Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt lagen om kunduppgifter är bland annat att
• ansluta sig som användare av Kanta-tjänsterna inom de tidsfrister som anges i 

författningarna, om tjänstetillhandahållaren använder ett informationssystem 
avsett för behandling av klient- och patientuppgifter

• ansvara för att de uppgifter som lagras i Kanta-tjänsterna är korrekta
• ta i bruk de nya funktioner som författningarna förutsätter enligt tidsfristerna 
• använda ett informationssystem som uppfyller de väsentliga kraven och som till 

sitt användningsändamål motsvarar tjänstetillhandahållarens verksamhet och 
vars uppgifter finns i Valviras register över informationssystem

• meddela producenten av en informationssystemtjänst och Valvira om det finns 
en betydande avvikelse i uppfyllandet av de väsentliga kraven

[delvis material från Valvira]
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Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt lagen om 
kunduppgifter och föreskrifterna – sammanställning 2/4

Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt lagen om kunduppgifter är bland annat att
• observera att man inte får ta i bruk ett informationssystem vars uppgifter inte finns 

i Valviras register över informationssystem eller vars informationssäkerhetsintyg 
(system i klass A) är föråldrat

• utnämna ett dataskyddsombud (artikel 37–39 i dataskyddsförordningen)
• underrätta dataombudsmannen om det förekommer en dataskyddsavvikelse i 

uppfyllandet av informationssystemets väsentliga krav
• anmäla en betydande avvikelse i uppfyllandet av de väsentliga kraven på 

informationssystemet
• till producenten av informationssystemtjänsten 
• till Valvira om avvikelsen kan medföra en betydande risk för kundsäkerheten 

eller informationssäkerheten

[delvis material från Valvira]
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Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt lagen om 
kunduppgifter och föreskrifterna – sammanställning 3/4

Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt lagen om kunduppgifter är bland annat 
att
• definiera rätten att använda kunduppgifter för yrkesutbildade personer och andra 

personer som behandlar kunduppgifter
• se till att olika aktörer identifieras på ett tillförlitligt sätt vid elektronisk 

behandling av kunduppgifter
• samla in logguppgifter för varje register om all användning och utlämnande av 

klient- och patientuppgifter för uppföljning och övervakning
• svara på kunders begäran om information om vem som har använt eller till vem 

uppgifter om kunden har lämnats ut

[delvis material från Valvira]
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Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt lagen om 
kunduppgifter och föreskrifterna – sammanställning 4/4

Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt lagen om kunduppgifter är bland annat 
att
• ge kunden information om kundens rättigheter och Kanta-tjänsterna (information)
• ta emot och spara tillstånd, samtycke och förbud som gäller utlämnande av 

kunduppgifter.

• Utarbeta och upprätthålla en informationssäkerhetsplan med tanke på 
informationssäkerheten och dataskyddet samt användningen av 
informationssystemen
• i praktiken beskrivs det och lönar det sig att beskriva i planen hur många av 

de övriga skyldigheterna ovan som uppfylls.

[delvis material från Valvira]
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Även andra krav i lagstiftningen ska beaktas

Tjänstetillhandahållaren ska i egenskap av anordnare av social- och hälsovårdstjänster eller producent av 
dem bl.a. i enlighet med dataskyddsförordningen vid behandlingen av personuppgifter sörja för den 
personuppgiftsansvariges (bl.a. serviceanordnarens) och personuppgiftsbiträdets skyldigheter
• Principerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

• Laglighet, korrekthet och öppenhet i behandlingen
• Ändamålsbegränsning (uppgiften får inte användas utan patientens samtycke eller laglig grund för ett annat 

ändamål än det för vilket den har samlats in)
• Uppgiftsminimering: Endast nödvändiga uppgifter samlas in 
• Uppgifternas korrekthet
• Lagringsminimering
• Uppgifternas integritet och konfidentialitet
• Den personuppgiftsansvariges ansvarsskyldighet

• Dataskyddslagen 1050/2018
• Lagen om informationshantering RP 284/2018
• Europeiska direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet)

Informationssäkerhetsplanen och egenkontrollen som genomförs utifrån den kan också uppfylla och påvisa 
krav enligt dessa författningar.
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Verktyg för genomförande av dataskyddsförordningen 
(GDPR) 1

• Konsekvensbedömning enligt 
dataskyddsförordningen och dokumentering av den

• Syftet är att hjälpa identifiera, bedöma och hantera 
de risker som behandlingen av personuppgifter 
medför.
• bedöma behandlingsåtgärdernas nödvändighet, 

proportionalitet 
• bedöma riskerna för personers rättigheter och 

friheter och hanteringen av dem 
• förbättra efterlevnaden av kraven och påvisa att 

de efterlevs

• Utarbetas när den planerade behandlingen 
sannolikt medför en hög risk för människors 
rättigheter och friheter, särskilt när
• ny teknik används vid behandlingen av 

personuppgifter
• särskilda kategorier av personuppgifter (såsom 

hälsouppgifter) behandlas i stor omfattning
• en persons personliga egenskaper bedöms 

systematiskt och heltäckande med hjälp av 
automatisk behandling och bedömningen leder 
till beslut som har rättsverkningar eller andra 
betydande konsekvenser för personen

• området som är öppet för allmänheten 
övervakas systematiskt och i stor omfattning.

• När görs detta?
• innan behandlingen av personuppgifter inleds 
• när risken behandlingsåtgärderna medför 

förändras 

• Organisationens interna dokument - behöver inte 
publiceras

• Mall och mer information på dataombudsmannens 
byrås webbplats

Konsekvensbedömningen innan informationssäkerhetsplanen utarbetas eller uppdateras hjälper till att identifiera 
omständigheter som det är särskilt viktigt att beakta i planen. Planen hjälper också till när man gör nya 
konsekvensbedömningar.
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Verktyg för genomförande av dataskyddsförordningen  2
• Beskrivning av behandlingsåtgärderna: Skriftlig 

beskrivning av organisationens behandling av 
personuppgifter

• obligatorisk om organisationen har fler än 250 anställda 
ELLER oberoende av antalet arbetstagare när
• behandlingen av personuppgifter sannolikt medför en 

risk för den registrerades rättigheter och friheter eller
• behandlingen av personuppgifter inte är sporadisk 

eller
• de personuppgifter som behandlas innehåller 

särskilda uppgiftskategorier (såsom 
hälsouppgifter) eller personuppgifter som rör 
fällande domar i brottmål och överträdelser.

• Mer information på dataombudsmannens webbplats

• Exempel på innehåll (den personuppgiftsansvariges 
underlag/Dataombudsmannens byrå)
• Uppgifter om organisationen, dataskyddsombudet 

och företrädaren
• Uppgift för vilken uppgifterna behandlas
• Syftet med behandlingen

• (Vid behov) gemensam personuppgiftsansvarig och 
dennes kontaktuppgifter 

• De registrerades grupper
• Grupper av personuppgifter
• Mottagargrupper
• Hänvisning till (eventuellt) avtal med 

personuppgiftsbiträdet om behandling av 
personuppgifter

• Tredjeländer och internationella organisationer till 
vilka uppgifter överförs eller uppgift om att 
personuppgifter inte överförs till tredjeländer eller 
internationella organisationer

• Dokumentation om lämpliga skyddsåtgärder om 
personuppgifter överförs till tredjeländer eller 
internationella organisationer 

• Förvaringstider för uppgifterna eller kriterier för hur de 
ska fastställas

• Beskrivning av tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder enligt artikel 32.1 i 
dataskyddsförordningen

Registret sammanställer uppgifter som är centrala ur ett dataskyddsperspektiv – registret och 
informationssäkerhetsplanen är dokument som kompletterar varandra
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Verktyg för genomförande av dataskyddsförordningen (GDPR) 3
• Databokslut: Lägesbild av nuläget för 

organisationens behandling av personuppgifter och 
bedömning av hur dataskyddet förverkligas

• Kan utnyttjas som ett centralt verktyg för att 
uppfylla ansvarsskyldigheten 

• Exempel på uppgifter som ska ingå i databokslutet 
(VAHTI-rapport 2016 de viktigaste delområdena 
med tanke på dataskyddet)
• kontinuitet och riskhantering
• riskanalys
• säkerhetsarkitektur
• anskaffning av informationssystem
• utveckling och underhåll av 

informationssystem
• åtkomsthantering
• hantering av egendom och information
• hantering av uppdateringar och ändringar

• fysisk säkerhet
• personalsäkerhet
• hantering av leverantörer och avtal
• hantering av verksamhetens kontinuitet
• övervakning och uppföljning av behandlingen 

av uppgifter 
• hantering av informationssäkerheten
• kvalitetsstandarder och auditeringar 
• avtal som ingåtts med intressentgrupper
• hantering av 

informationssäkerhetsincidenter, deras antal 
och betydelse 

• anmälningsskyldighet för 
informationssäkerhetsavvikelser, 
anmälningar

• konsekvensbedömningar och förhandssamråd 
om behandling av personuppgifter

Databokslutet kan och bör också utnyttjas som ett verktyg för att genomföra och följa upp 
informationssäkerhetsplanen!
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Rapporteringsskyldighet enligt NIS-direktivet
• Europeiska direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet) förpliktar vissa 

aktörer att rapportera betydande informationssäkerhetsincidenter och -avvikelser till 
den myndighet som övervakar sektorn 

• Inom hälso- och sjukvården är den myndigheten Valvira: 
• Tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster
• Tillverkare av medicintekniska produkter
• Tillverkare av informationssystem för social- och hälsovården

• Anmälan om hot och kränkningar gör det möjligt att hjälpa den organisation som är 
föremål för anmälan och hjälper till att förbereda sig på aktuella hot
• Mer information om anmälan om hot och kränkningar av informationssäkerheten (till 

Valvira och Traficoms Cybersäkerhetscenter) finns på Valviras webbplats
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Sammanfattning i halvtid 1/2
Bestämmelserna innehåller skyldigheter både för 
tjänstetillhandahållare och producenter av 
informationssystemtjänster

• För att informationssäkerheten och dataskyddet ska planeras 
och genomföras på en tillräcklig nivå

• För att kunduppgifterna och de system som används vid 
behandlingen av dem ska fungera korrekt

• För att uppgifterna ska kunna sparas och utnyttjas även över 
organisations- och systemgränserna.

Väsentliga krav och informationssäkerhetsplaner är centrala metoder 
med hjälp av vilka man säkerställer att både behandlingen av 
kunduppgifter och informationssystemen uppfyller minimikraven.
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Sammanfattning i halvtid 2/2
Producenten av informationssystemtjänster ansvarar för att de väsentliga 
kraven uppfylls i informationssystemen och för certifieringen, men 
tjänstetillhandahållaren ska säkerställa att de system som används uppfyller de 
väsentliga kraven.
Informationssäkerhetsplaner och informationssäkerhetskrav för informationssystem 
är viktiga metoder för riskhantering och uppfyllande av skyldigheter enligt olika 
författningar

• Bildar ett kontinuum från de tekniska lösningarna till behandlingen av uppgifter 
i den dagliga verksamheten

• Ger en grund för saker som man ”åtminstone måste ta hand om”.
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PAUS – fortsättning kl. 10.15
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Program för kursen om 
informationssäkerhetsplanen 15.9.2022
Kl. 9.00–9.05 Mötet öppnas, mål och förlopp

Kl. 9.05–9.25 Allmän bild av den gällande lagen om kunduppgifter och THL:s föreskrifter

Kl. 9.25–9.45 Tjänstetillhandahållarens skyldigheter enligt lagen om kunduppgifter, föreskrifter och förhållande till 
andra författningar

Kl. 9.45–10.05 Allmän bild av informationssäkerhetsplanen och dess förhållande till de väsentliga kraven på 
informationssystemen

Kl. 10.05–10.15 Paus
Kl. 10.15–11.15 Upprättande av informationssäkerhetsplan: Genomgång med hjälp av nya mallen samt 

sammanfattning av kursen
Kl. 11.15–11.30 Frågor och diskussion
Kl. 11.30 Tillfället avslutas

Under kursen får man ställa frågor via Teams-chatten eller skicka frågor till adressen 
sotetiedonhallinta@thl.fi.
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Utarbetande av 
informationssäkerhetsplan: 
Genomgång med hjälp av nya 
mallen [Mall för 
informationssäkerhetsplan.docx]
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Informationssäkerhetsplan – för vilka och vad? 1/2
• ”Föreskriften om redogörelser och krav som ska tas in i informationssäkerhetsplanen gäller dem som 

enligt lagen om kunduppgifter är skyldiga att utarbeta en informationssäkerhetsplan: 
tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster, apotek, mellanhänder samt Folkpensionsanstalten. 
Dessa aktörer ska utarbeta en informationssäkerhetsplan med tanke på informationssäkerheten, 
dataskyddet och användningen av informationssystemen.”

• ”Det ankommer på alla parter som deltar i produktionen av social- och hälsovårdstjänster och 
genomförandet av informationssystemlösningar att se till att informationssäkerheten tillgodoses, 
att följa dataskyddslagstiftningen och att se till att kunduppgifterna behandlas på behörigt sätt.”

• ”Med hjälp av informationssäkerhetsplanerna stärks informationssäkerhetsrutinerna hos aktörerna 
inom social- och hälsovården. De informationssäkerhetsplaner som tjänstetillhandahållare, apotek, 
mellanhänder och Folkpensionsanstalten utarbetar ska innehålla redogörelser för hur kraven som 
hänför sig till behandlingen av klientuppgifter inom socialvården och patientuppgifter samt 
informationssystemen säkerställs i enlighet med 27 § 1 mom. punkterna 1–9 i lagen om kunduppgifter. 
Kravet gäller alla tjänstetillhandahållare, apotek och mellanhänder som deltar i behandlingen av 
kunduppgifter och Folkpensionsanstalten.”
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• ”Egenkontrollobjekt är skyldiga att iaktta informationssäkerhetsplanen och 
aktivt följa upp genomförandet av planen. Det är fråga om att fortlöpande och 
regelbundet säkerställa och tillämpa ändamålsenliga rutiner för tillräcklig 
informationssäkerhet och behandling av kunduppgifter.”

• ”Innan ett egenkontrollobjekt ansluter sig som användare av FPA:s 
riksomfattande informationstjänster (Kanta-tjänsterna) ska man i 
egenkontrollobjektets informationssäkerhetsplan redogöra för hur man har 
tillgodosett dataskyddet och de krav son en informationssäker användning av 
Kanta-tjänsterna förutsätter.”

6015.9.2022
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Informationssäkerhetsplan – varför?
• Förbättrar och förenhetligar dataskydds- och informationssäkerhetsrutinerna i det 

dagliga arbetet inom social- och hälsovården
• Säkerställer att personalen känner till förfarandena i anslutning till dataskydd och 

informationssäkerhet och iakttar dem när de behandlar klient- och patientuppgifter
• Beaktar betydelsen av sekretess för känslig information
• Gör det lättare att förstå påföljderna av missbruk
• Handleder och stöder verksamheten enligt informationssäker praxis
• Hjälper till att följa upp verksamheten i praktiken – informationssäkerheten samt 

lägesbilden för dataskyddet och även cybersäkerheten
• Hjälper till att säkerställa att även andra aktörer som deltar i serviceproduktionen 

bedriver en informationssäker verksamhet
• Klarlägger roller och ansvar.
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Informationssäkerhetsplanens innehåll 1/2

62

1. Informationssäkerhetsplanens användningsändamål

2. Föremålet för informationssäkerhetsplanen och rutiner för uppdatering av planen

3. Allmänna informationssäkerhetsrutiner

4. Förfaranden vid fel och problem samt kontinuitetshantering

5. Personalens utbildning och kompetens samt informationssystemens bruksanvisningar och informationssäker användning 
av systemen

5.1 Personalens utbildning samt upprätthållande och utveckling av kompetensen
5.2 Informationssystemens bruksanvisningar och användning av systemen enligt anvisningarna

6. Informationssäkerhetsrutiner för informationssystemen
6.1 Informationssystemens basuppgifter, beskrivningar och uppfyllande av väsentliga krav

6.1.1. Informationssystem (klass A2 eller A3) som ska anslutas till Kanta-tjänsterna
6.1.2. Informationssystem (klass A1) som genomgått en bedömning av informationssäkerheten av andra orsaker
6.1.3. Andra system som behandlar kunduppgifter (klass B)
6.1.4. Andra informationssystem som ska beaktas med tanke på skyddet av känsliga kunduppgifter
6.1.5. Uppfyllandet av de väsentliga kraven på informationssystem

6.2 Installation, drift och uppdatering av informationssystemen
6.3 Rutiner för hantering av behörigheter och identifiering
6.4 Rutiner för uppföljning av klient- och patientdatasystemens åtkomsthantering och användning
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Informationssäkerhetsplanens innehåll 2/2

63

7. Informationssäkerhetsrutiner för informationssystemens driftsmiljö
7.1 Fysisk säkerhet som en del av säkerheten i informationssystemens driftsmiljö
7.2 Hantering av datorer, mobila enheter och stödtjänster för driftsmiljön
7.3 Informationssäker användning av plattforms- och webbtjänster med tanke på dataskyddet och beredskapen

8. Informationssäkerhetsrutiner för anslutning till Kanta-tjänsterna och användning av dem

9. Närmare beskrivningar, anvisningar och planer för varje informationssystem
9.1 System X (hör till klass A2 och A3)
9.2 System X (hör till klass A1)
9.3 System Y (hör till klass B)
9.4 System Z (övriga system som inte hör till klass A eller B)

15.9.2022



Ju mer grundarbete som redan gjorts, desto enklare är det att 
utarbeta informationssäkerhetsplanen 1/2
• I informationssäkerhetsplanen

• hänvisas alltid när det är möjligt till befintliga anvisningar och dokument (t.ex. med hjälp av 
länkar) som ska upprätthållas separat 

• är det väsentligt att det av planen framgår var man kan hitta uppgifterna/dokumentationen 
eller hur man kan verifiera att kraven uppfylls

• Om det inte finns färdig dokumentation, beskrivs de helheter och verksamhetssätt som krävs i 
informationssäkerhetsplanen (eller så görs separata dokument som det hänvisas till i 
informationssäkerhetsplanen)

• Informationssäkerhetsplanen ska alltid tillämpas på ENS EGEN VERKSAMHET. Den färdiga mallen är 
endast ett exempel utifrån vilket man gör (kan göra) en informationssäkerhetsplan för objektet för 
egenkontroll av informationssäkerheten. Föreskrift 3/2021 förpliktar, mallen hjälper till att 
uppfylla förpliktelsen

• Beskrivning av den praxis som ska iakttas vid genomförandet och uppdateringen av 
informationssäkerhetsplanen – bl.a. ansvar och godkännandepraxis

• Det ska antecknas i informationssäkerhetsplanen om vissa saker i den sköts t.ex. genom avtal eller 
upphandlingar, även dessa ska vid behov kunna verifieras
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Ju mer grundarbete som redan gjorts, desto enklare är det att 
utarbeta informationssäkerhetsplanen 2/2

UTNYTTJA BLAND ANNAT:
• Plan för egenkontroll enligt den gamla lagen om kunduppgifter
• Informationssäkerhetspolicy, dataskyddspolicy, policy för digital säkerhet eller 

motsvarande dokument
• Riskhanteringspolicy, riskhanteringsplaner
• Register över behandlingen av personuppgifter
• Beskrivningar av helhetsarkitekturen, Kvalitetshandboken
• Listor över avtal, avtalsparter
• Egna informationssäkerhetsanvisningar, anvisningar för distans- och 

hybridarbete,
förteckningar över anvisningar som ska följas

• Informationssäkerhetsanvisningar för producenter av 
informationssystemtjänster

• …
6515.9.2022



Informationssäkerhetsplan – Kapitel 4, dia 1/2
Förfaranden vid fel och problem samt kontinuitetshantering

I beredskapen inför exceptionella situationer och planeringen av kontinuiteten iakttas följande tillvägagångssätt:

[Hur kontinuitetsplaneringen och beredskapen ordnas, till exempel:
• olika planer som hör till temat (kontinuitet, återhämtning, beredskap)
• praktisk övning, beredskapsverksamhet, anvisningar, tillgång till anvisningar
• förhållanden som avviker från det normala, kortvariga och långvariga störningar, exceptionella förhållanden
• beredskap för verksamhet i exceptionella situationer utan informationssystem och/eller plattforms- och webbtjänster
• …]

Vid fel och problem iakttas följande tillvägagångssätt...:

[Beskrivning av hur man går till väga för att utreda fel och problem, ansvaren vid fel och exceptionella situationer, vid behov olika fel och problem var 
för sig, till exempel:

• problem med nätet eller telekommunikationerna (förfaranden och kontaktuppgifter till producenter av nättjänster, eventuella anvisningar av 
producenterna)

• problem med användningen av informationssystemen (förfaranden om systemet inte fungerar, inte startar eller fungerar felaktigt, olika 
systemleverantörers kontaktuppgifter och stödtjänster)

• åtgärder för att hantera informationssystem, deras delsystem och komponenter
- åtgärder för övervakning, drift och uppdatering
-...
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...Vid fel och problem iakttas följande tillvägagångssätt:

• hantering av misstänkta, observerade eller realiserade informationssäkerhets- eller dataskyddshot eller problem
- åtgärder om klientuppgifter inom socialvården eller patientuppgifter eller andra uppgifter som ska skyddas har läckt ut till utomstående
- åtgärder om virusprogram eller skadliga program upptäcks
- åtgärder om en anställds användaruppgifter har läckt ut till utomstående
- åtgärder om nätfiske upptäcks

• åtgärder om informationssystem som behandlar klientuppgifter inom socialvården eller patientuppgifter tydligt fungerar på fel sätt i 
förhållande till de nationella krav som ställs på dem, hur producenten av en informationssystemtjänst eller tillsynsmyndigheterna underrättas 
om saken
- det vill säga anmälan till producenten av en informationssystemtjänst om betydande avvikelser som iakttagits i fråga om uppfyllandet av 
väsentliga krav på system i klass A eller klass B

• åtgärder om ett informationssystem som behandlar klientuppgifter inom socialvården eller patientuppgifter medför en risk för 
patientsäkerheten
- det vill säga anmälan till Valvira om betydande avvikelser i system som hör till klass A eller klass B, om avvikelserna medför en betydande risk 
för patientsäkerheten eller informationssäkerheten
- till exempel i situationer där klientuppgifter inom socialvården och/eller patientuppgifter och/eller receptuppgifter har gått till fel kund/patient 
på grund av ett systemfel

• åtgärder vid dataskyddsavvikelser, anmälan till dataombudsmannen och de registrerade...]
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Informationssäkerhetsplan – Kapitel 7.1
Fysisk säkerhet som en del av säkerheten i informationssystemens driftsmiljö

Den fysiska säkerheten tryggas i driftsmiljön för kunduppgifter och informationssystem som en del av säkerställandet av 
informationssäkerheten på följande sätt:

[Beskrivningar av åtminstone följande:

• hur man ser till att lokalerna är låsta för obehöriga, hur passerkontrollen ordnas osv.
• placering av bildskärmsterminaler och rutiner för att skydda dem så att obehöriga inte kan se uppgifter på dem, till exempel placering av 

terminaler, sekretessfilter, låstid och lösenord för oanvända terminaler
• hur och inom vilka tidsgränser man fastställer att en session ska avbrytas eller tidsgränsen för låsning av användargränssnittet i system där 

man måste låsa användargränssnittet eller förhindra att det används
• vem som har rätt att installera program och applikationer på organisationens enheter, hur man ser till att endast dessa personer kan utföra 

installationer
• huruvida användning av externa hårddiskar och usb-minnen tillåts och skyddsrutinerna kring dessa, till exempel endast lagringsmedier som 

företaget själv har skaffat tillåts, skydd med lösenord, hur man förhindrar att obehöriga inte kan använda lagringsverktyg på datorer eller det 
interna nätverket (gäller bland annat skydd mot skadliga program)?

• var skrivare har placerats och hur man förhindrar obehöriga från att komma åt skrivarna, eventuella lösningar för säkerhetsutskrifter
• hur man i anslutning till arkivfunktionen förvarar pappersutskrifter som innehåller klientuppgifter inom socialvården eller patientuppgifter 

inlåsta i ett brandsäkert utrymme och skyddade från obehöriga samt hur de förstörs så att obehöriga inte kommer åt uppgifterna
• praktiska lösningar för förstöring av pappersutskrifter, till exempel låsbara behållare och dokumentförstörare, vilket ansvar personer som gör 

utskrifter och använder utskrifter har för utskrifternas säkerhet
• eventuellt utnyttjande av datatekniska säkerhetsrutiner för passerkontroll (anknyter till punkt 6.4 i mallen)]
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Informationssäkerhetsplan – Kapitel 7.3, dia 1/5
Informationssäker användning av plattforms- och webbtjänster med tanke på 
dataskyddet och beredskapen

Plattforms- och webbtjänsternas informationssäkerhet tillgodoses på följande sätt...:

[Beskrivningar till exempel av följande (om sådana tjänster används av egenkontrollobjektet):

Allmänt,

• Förteckningar över de plattforms- och webbtjänster som används samt ansvaret för hanteringen av dem: 
tjänstetillhandahållare, producenter av informationssystemtjänster, tredje parter (underleverantörer)

• Påvisande av att dataskyddsbestämmelserna är lagenliga i den egna verksamheten när externa 
tjänsteproducenters plattforms- och webbtjänster används (till exempel eventuella hänvisningar till avtal 
och informationssäkerhetsrutiner)

• Beredskap för verksamhet i exceptionella situationer utan informationssystem (jfr kapitel 4 i mallen, 
Förfaranden vid fel och problem samt kontinuitetshantering)

Servrar och servermiljöer,

• vilka tjänster och applikationer som finns på servrarna och vem som ansvarar för deras installation och 
drift

• hur de servrar som informationssystemen använder skyddas mot skadliga program och rutinerna för hur 
man uppdaterar de program som bekämpar skadliga program

• hur man förhindrar att servermiljön inte innehåller aktiva standardanvändaruppgifter eller andra 
standardinställningar som utgör en risk för informationssäkerheten
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• hur installationen av servrarnas informationssäkerhetsuppdateringar har beskrivits och ordnats, hur man 
bedömer behovet av uppdateringarna och hur kritiska de är, hur uppdateringarna testas och godkänns i en 
separat testmiljö innan de installeras i produktionsmiljön

• …

Hantering av datanät, nätverksenheter, trådlösa nätverk och routrar,

• hur har man kommit överens om ansvaret för datakommunikationsoperatörerna och informationssäkerheten 
inom datakommunikationen, huruvida avtalen innehåller frågor om informationssäkerhet och tjänstens 
tillgänglighet, inklusive kontakter och förfaranden vid störningar

• hur man har ordnat informationssäkerhetsrutiner för de nätverk som används (till exempel segmenteringar, 
brandväggar, dirigering)

• krav på lösenord i trådlösa nätverk, rutiner för byte av lösenord, skydd av företagets eget trådlösa nätverk mot 
obehöriga användare

• om kunderna erbjuds ett trådlöst nätverk, hur det separeras från organisationens eget nätverk
• ansvar för uppdateringar och skydd av routrar och andra nätverksenheter och eventuella avtal i anslutning till 

dessa
• uppdateringar av komponenter samt programvara i routrar och andra nätverksenheter
• …
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Informationssäker användning av plattforms- och webbtjänster med tanke på dataskyddet 
och beredskapen
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Fjärranslutningar och deras informationssäkerhet – här kan man hänvisa till organisationens eventuella anvisningar för 
distansarbete där motsvarande frågor som gäller informationssäkerhet och dataskydd har behandlats,

• vilka tjänster eller system som får användas på distans, hur man förhindrar/förbjuder distansanvändning av andra 
tjänster

• vilka eller vilken typ av internettjänster får och får inte användas på datorerna
• med vilken typ av anslutningar och informationssäkerhetslösningar kan och får tjänster användas på distans (till 

exempel VPN-anslutning)
• anslutningar och rutiner för underhåll av utrustning och programvara
• anvisningar till anställda och andra användare om dataskydd och informationssäkerhet i samband med fjärråtkomst

• …

Molntjänster, molnbaserade lösningar, fjärradministrationstjänster, serveruthyrning, serverhantering, backuptjänster och 
datorhallstjänster,

• bedömning av riskerna i samband med behandling av personuppgifter (konsekvensbedömning enligt EU:s allmänna 
dataskyddsförordning) i alla verksamheter och eventuella underleverantörskedjor i anslutning till dem
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Informationssäker användning av plattforms- och webbtjänster med tanke på dataskyddet 
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• beskrivningar av bedömningen av risknivån vid överföring av personuppgifter till tredjeländer med tillhörande granskningar 
av nödvändiga organisatoriska, avtalsbaserade och tekniska skyddsåtgärder från fall till fall och i varje land

• beskrivningar av alla molntjänster som används (de olika typerna av molntjänster och skillnaderna mellan dessa) i 
anslutning till de informationssystem som används; även hänvisningar till avtal i anslutning till dessa

• hur avtalens aktualitet motsvarar gällande bestämmelser (bland annat EU:s allmänna dataskyddsförordning, vid behov 
grunderna för överföring av personuppgifter utanför EES-området)

• beskrivningar av den kontinuerliga och regelbundna uppföljningen av de plattforms- och webbtjänster (inklusive 
molntjänster) som används, bland annat med tanke på funktionaliteten, informationssäkerhetsriskerna, störningar och 
användarvillkoren för tjänsterna (uppdatering av avtal och rutiner så att de motsvarar den förändrade situationen)

• planen för drift, uppdatering och förnyelse av informationssystem, delsystem, komponenter och nätverk samt en 
verksamhetsmodell för beslutsfattande om underhållsåtgärder

• beredskapsperspektivet när informationen också behöver finnas tillgänglig under förhållanden som avviker från det 
normala; planen ska bland annat beskriva hur informationshanteringen ordnas i en eventuell situation där samhällets 
nätförbindelser är begränsade till Finlands geografiska gränser.]
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Informationssäkerhetsplan – Kapitel 7.3, dia 4/5
Informationssäker användning av plattforms- och webbtjänster med tanke på dataskyddet och 
beredskapen
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Informationssäkerhetsplan – Kapitel 7.3, dia 5/5
Informationssäker användning av plattforms- och webbtjänster med tanke på dataskyddet och 
beredskapen

Nyttiga källor om molntjänster:
• Informationssystem för social- och hälsovården som 

molntjänster, tillämpningsanvisning, AKUSTI (på finska)
• Dataombudsmannens byrå, Överföring av personuppgifter till 

länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
• Säkerhetskriterier för molntjänster (PiTuKri)
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Informationssäkerhetsplan – Kapitel 6.1, kapitel 6.1.1, dia 1/2
6.1 Informationssystemens basuppgifter, beskrivningar och uppfyllande av väsentliga krav

Beskrivningar av de informationssystem som används och vilka rutiner som iakttas vid genomförandet och 
uppföljningen av behandlingen av kunduppgifter, dataskyddet och informationssäkerheten vid användningen av dessa 
informationssystem:

[Det är ofta lämpligt att börja med att sammanställa innehållet i den här punkten]

[Närmare beskrivningar av informationssystemen: jfr kapitel 9 i mallen. Närmare beskrivningar, anvisningar och planer 
för varje informationssystem]

[Till exempel hänvisning till en separat aktuell förteckning över informationssystem eller en informationssystemsportfölj 
som ska underhållas, eller en förteckning över de system som används. Görs vid behov i samarbete med leverantören 
av informationssystemet eller informationssystemlösningen]

[Alla system som påverkar behandlingen av klientuppgifter inom socialvården eller patientuppgifter, 
informationssäkerheten och dataskyddet inkluderas]

6.1.1. Informationssystem (klass A2 eller A3) som ska anslutas till Kanta-tjänsterna

[Förteckning över basuppgifterna för varje system: namn, version (eller motsvarande statusinformation), leverantör, 
kontaktuppgifter, uppgifter om intyget över bedömning av informationssäkerheten och hur detta motsvarar uppgifterna i 
Valviras register över informationssystem]
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Informationssäkerhetsplan – Kapitel 6.1, kapitel 6.1.5, dia 
2/2
6.1 Informationssystemens basuppgifter, beskrivningar och uppfyllande av väsentliga krav

6.1.5. Uppfyllandet av de väsentliga kraven på informationssystem

[Beskriv egenkontrollobjektets åtgärder för att säkerställa att de väsentliga kraven på informationssystemen uppfylls, 
bland annat:

• upphandlingar, avtal och som en del av dem säkerheter om att informationssystemen uppfyller de 
minimikravprofiler som behövs i verksamheten

• granskning av giltigheten för uppgifterna och överensstämmelsen med kraven i Valviras register över 
informationssystem för de informationssystem som används eller uppdateras

• förfaranden för uppdatering av uppgifter

…]
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Informationssäkerhetsplan – Kapitel 8, dia 1/2
[Följande punkter kan också beskrivas i samband med motsvarande punkter i tidigare kapitel eller systemspecifikt]

I fråga om Kanta-tjänsterna iakttas följande informationssäkerhetsrutiner och rutiner för behandling av kunduppgifter:

[Aktuella beskrivningar av följande eller hänvisningar till aktuella beskrivningar:

• hur användarna utbildas eller introduceras i Kanta-tjänsterna och hur man säkerställer att de används på ett informationssäkert sätt, till 
exempel introduktionsmaterial, webbskolor/enkäter osv., och hur man säkerställer att introduktionen har genomförts, anvisningar till 
personalen (bland annat att utan dröjsmål skicka uppgifter till Kanta-tjänsterna), information till kunderna

• verksamhetsmodell för aktiv uppföljning av användningen av Kanta-tjänsterna
• genomförande av de identifierings- och verifieringslösningar som Kanta-tjänsterna förutsätter: inloggningsrutiner för system som använder 

Kanta-tjänsterna
• granskning av uppgifter i organisationsregistret för social- och hälsovården eller IAH-kodsystemet:

o organisationer granskar uppgifterna i organisationsregistret för social- och hälsovården i den nationella kodtjänsten
o självständiga yrkesutövare granskar uppgifterna i IAH-kodsystemet
o korrigeringar av felaktiga uppgifter och tillägg meddelas alltid till det egna regionförvaltningsverket eller Valvira
o även uppdateringar som görs vid förändringar ska beaktas

• genomförande av de certifikatlösningar som Kanta-tjänsterna förutsätter (olika typer av aktivkort för personalen som beställs från 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och servercertifikat för datatekniska tjänster)

• hantering av de åtkomsträttigheter/behörigheter som Kanta-tjänsterna förutsätter och koppling av dem till de anställdas arbetsroller – vid 
behov även rättigheter och uppgifter i anslutning till följande roller: administratör, arkivarie, dataskyddsombud
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Informationssäkerhetsplan – Kapitel 8, dia 2/2
• Uppföljning av användningen av Kanta-tjänsterna och system som ansluter till dem, inklusive uppföljning av loggen 

över användning och utlämnande av klientuppgifter inom socialvården och patientuppgifter: vem/vilka följer upp, på 
vilket sätt, hur ofta

• Genomförande av Kanta-tjänsternas åtkomsthantering i de informationssystem som används

• Hur man har skiljt åt socialvårdens och hälso- och sjukvårdens dokument och olika register

• På vilket sätt och hur ofta man säkerställer att de informationssystem som ansluts till Kanta-tjänsterna (i synnerhet 
system i klass A2 eller A3) och andra informationssystem och annan informationsförmedlingsservice som kräver 
certifiering (system i klass A1) har ett giltigt intyg över bedömning av informationssäkerheten och att det finns 
uppgifter om dem i Valviras register över informationssystem (system i klass A1, A2 eller A3)

• På vilket sätt och hur ofta man säkerställer att informationssystemen i klass A överensstämmer med kraven med hjälp 
av Valviras register över informationssystem och uppgifter från producenterna av informationssystemtjänster (bland 
annat informationssäkerhetsintygets giltighet, profilerna för väsentliga krav som implementerats i systemet och hur 
samtestningarna av system som är anslutna till Kanta-tjänsterna motsvarar de specifikationer som Kanta-tjänsterna 
kräver)
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Informationssäkerhetsplan – Kapitel 9.1, dia 1/2
[Basuppgifter om informationssystem: jfr kapitel 6.1 i mallen, 
Informationssystemens basuppgifter]

[I kapitel 9 i informationssäkerhetsplanen beskrivs vid behov 
alla eller de viktigaste informationssystemen närmare, bland 
annat anvisningar och planer i anslutning till dem. Om endast 
ett informationssystem används behövs inte nödvändigtvis 
informationssystemspecifika delar. Här kan man också 
hänvisa till systemspecifika beskrivningar som upprätthålls 
separat]

[I de olika punkterna som beskrivs nedan kan man i tillämpliga 
delar använda samma slags beskrivningar som i motsvarande 
delar i tidigare kapitel i informationssäkerhetsplanen. I följande 
mallar finns en exempelmall för beskrivning av system i klass 
A2 och A3 (som ansluts till Kanta-tjänsterna), klass A1 
(informationssystem som genomgår bedömning av 
informationssäkerheten av andra orsaker), klass B (övriga 
system avsedda för behandling av klientuppgifter inom 
socialvården eller patientuppgifter) och övriga system (som vid 
behov kan tas med i informationssäkerhetsplanen)]

• system, version, leverantör, kontaktuppgifter: 
[finns delvis också i Valviras register över 
informationssystem, klass A]

• användningsändamål: [beskrivningen finns 
också i Valviras register över 
informationssystem, klass A]

• användargrupper:

[Följande punkter till behövliga och tillämpliga delar, 
om de avviker från de rutiner som beskrivs i 
informationssäkerhetsplanens övriga kapitel]

• bruksanvisningar:
• uppdatering och distribution av anvisningarna:
• förfaranden vid fel och problem:
• systemspecifika stödtjänster:
• ansvar och krav för installation och drift:

• tillvägagångssätt och ansvar vid fel och 
exceptionella situationer:
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Informationssäkerhetsplan – Kapitel 9.1, dia 2/2
• behörighetshantering i systemet:
• identifiering i systemet:
• loggar:
• låsning av systemet:
• säkerställande av uppgifterna i intyget över bedömning av informationssäkerheten för system som 

ansluts till Kanta (klass A):
• uppgifter om systemet på sidan för FPA:s testresultat (klass A):
• uppgifter om systemet i Valviras register över informationssystem:

o tidpunkt för granskning av uppgifterna om informationssystemet i Valviras register över 
informationssystem

o datum då informationssystemets informationssäkerhetsintyg upphör att gälla
o de profiler för väsentliga krav som implementerats i informationssystemet
o FPA:s samtestningar med Kanta-tjänsterna som informationssystemet genomgått med godkänt 

resultat (från Valviras register över informationssystem och/eller FPA:s sida över testresultat)
o eventuella uppgifter i Valviras register över informationssystem om sådant som ska beaktas när 

informationssystemen används eller tas i bruk
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Kort om övriga innehållet i 
informationssäkerhetsplanen
Mer detaljerat innehåll i mallen för informationssäkerhetsplanen

Innehåll: repetition av kapitel 1–4 – har redan tagits upp på föregående dior:

1. Informationssäkerhetsplanens användningsändamål
2. Föremålet för informationssäkerhetsplanen och rutiner för uppdatering av planen
3. Allmänna informationssäkerhetsrutiner
4. Förfaranden vid fel och problem samt kontinuitetshantering
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https://thl.fi/documents/920452/5643992/THL_foreskrift_3_2021_bilaga_1_mallen_for_informationssakerhetsplanen.docx/3dc5f912-9f37-65d3-207f-6b0668c0d756?t=1640009788570


5. Personalens utbildning och kompetens samt informationssystemens bruksanvisningar och 
informationssäker användning av systemen

5.1 Personalens utbildning samt upprätthållande och utveckling av kompetensen
5.2 Informationssystemens bruksanvisningar och användning av systemen enligt anvisningarna

6. Informationssäkerhetsrutiner för informationssystemen
6.1 Informationssystemens basuppgifter, beskrivningar och uppfyllande av väsentliga krav

6.1.1. Informationssystem (klass A2 eller A3) som ska anslutas till Kanta-tjänsterna – har redan 
tagits upp på föregående dior
6.1.2. Informationssystem (klass A1) som genomgått en bedömning av informationssäkerheten av 
andra orsaker
6.1.3. Andra system som behandlar kunduppgifter (klass B)
6.1.4. Andra informationssystem som ska beaktas med tanke på skyddet av känsliga 
kunduppgifter
6.1.5. Uppfyllandet av de väsentliga kraven på informationssystem – har redan tagits upp på 
föregående dior

6.2 Installation, drift och uppdatering av informationssystemen
6.3 Rutiner för hantering av behörigheter och identifiering
6.4 Rutiner för uppföljning av klient- och patientdatasystemens åtkomsthantering och användning
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Kort om övriga innehållet i informationssäkerhetsplanen kapitel 5–6
Mer detaljerat innehåll i mallen för informationssäkerhetsplanen
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Kort om övriga innehållet i informationssäkerhetsplanen – kapitel 
7.2 och 9.2–9.4
Mer detaljerat innehåll i mallen för informationssäkerhetsplanen

7. Informationssäkerhetsrutiner för informationssystemens driftsmiljö
7.1 Fysisk säkerhet som en del av säkerheten i informationssystemens driftsmiljö – har redan 
tagits upp på föregående dior
7.2 Hantering av datorer, mobila enheter och stödtjänster för driftsmiljön
7.3 Informationssäker användning av plattforms- och webbtjänster med tanke på dataskyddet 
och beredskapen – har redan tagits upp

9. Närmare beskrivningar, anvisningar och planer för varje informationssystem
9.1 System X (hör till klass A2 och A3) – har redan tagits upp
9.2 System X (hör till klass A1)
9.3 System Y (hör till klass B)
9.4 System Z (övriga system som inte hör till klass A eller B)
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Sammanfattning av utarbetandet av informationssäkerhetsplanen
• Informationssäkerhetsplanen är ett centralt praktiskt verktyg för tjänstetillhandahållare när dataskyddet och 

informationssäkerheten ska planeras, genomföras och följas upp inom social- och hälsovården.

• Informationssäkerhetsplanen hjälper med riskhantering, informationssäkerhetsarbete, administration av 
informationssystem och beredskap

• Verkställandet av lagen om kunduppgifter och föreskrifterna skapar t.ex. en grund för den informationshantering som 
välfärdsområdena behöver – att förenhetliga och förbättra informationssäkerhets- och dataskyddspraxisen är en central 
del av planeringen även i social- och hälsovårdsreformen

• Informationssäkerhetsplanen ska anpassas till organisationens egen verksamhet och storlek – särskilt avtal och 
partnerskap i anslutning till detta ska beaktas

• Egenkontrollen av informationssäkerheten och dataskyddet och dokumenteringen av den i informationssäkerhetsplanen 
hjälper också bl.a. Uppfyllandet av ansvarsskyldigheten enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning

• Ansvaret för att utarbeta och följa informationssäkerhetsplanen ligger på
social- och hälsovårdsorganisationens ansvariga föreståndare (lagen om kunduppgifter 28 §)
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Frågor

15.9.2022

Man får ställa frågor via Teams-chatten eller skicka 
frågor till adressen sotetiedonhallinta@thl.fi.

mailto:sotetiedonhallinta@thl.fi


Frågor/kurs 15.9: Privata tjänstetillhandahållare (inom 
socialvården) ansluter sig till Kanta-tjänsterna
• F: Var det så att privata tjänstetillhandahållare som endast sparar klientuppgifter i sina 

egna register ska ansluta sig till Kanta-tjänsterna senast i början av 2026?
• S: Lagen om kunduppgifter: 

• 7 §: Tjänstetillhandahållare ska ansluta sig som användare av de riksomfattande 
informationssystemtjänster som avses i 6 § 1 mom. 1, 6, 7 och 8 punkten. Privata 
tillhandahållare av social- och hälsotjänster ska ansluta sig som användare av de 
riksomfattande informationssystemtjänsterna, om de använder ett informationssystem som 
är avsett för behandling av klient- och patientuppgifter.

• 52 § Övergångsbestämmelser: Tjänstetillhandahållare inom den offentliga socialvården ska 
ansluta sig till den i 6 § 1 mom. 1 punkten avsedda riksomfattande arkiveringstjänsten för 
kunduppgifter senast den 1 september 2024 och tjänstetillhandahållare inom den privata 
socialvården senast den 1 januari 2026.

• Den allmänna skyldigheten att ansluta sig till Kanta-tjänsterna enligt den gällande lagen 
gäller alla tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster som har ett 
informationssystem avsett för behandling av klient- och patientuppgifter. För hälso- och 
sjukvården har anslutningsskyldigheten redan gällt i några år. Privata 
tjänstetillhandahållare inom socialvården ska med tanke på sin egen verksamhet (om de 
inte producerar tjänster åt det offentliga) ansluta sig senast den 1 januari 2026.
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Frågor/kurs 15.9: Användning av beställarens system/privat 
serviceproducent

• F: När en privat serviceproducent producerar hälso- och sjukvårdstjänster för en social-
och hälsovårdsorganisation, t.ex. läkartjänster, och en yrkesutbildad person använder 
beställarens patientdatasystem, räcker det att man för patientdatasystemens del 
förklarar att man följer beställarens informationssäkerhetsplan till dessa delar och att de 
ansvarar för att ordna den dokumentation som krävs för patientdatasystemet? 
Tjänsteproducenten ansvarar
för informationssäkerheten för sin del. Tjänsteproducenten har inte något eget register i 
något skede.

• S: Det viktiga är att i varje situation veta enligt vilken informationssäkerhetsplan man 
handlar. Beställaren ska i sin egen plan också beakta producenterna av köpta tjänster 
och producenten kan hänvisa till de punkter i beställarens plan som den agerar enligt 
(t.ex. i fråga om informationssystem). Producenten bör dock också ha en egen plan där 
genomförandet av dataskyddet och informationssäkerheten planeras. Producenten kan 
också producera tjänster för flera olika beställare. Det är viktigt att man i avtalen mellan 
beställaren och producenten också beskriver hur ansvaret för 
informationssäkerhetsplanen och tillhörande egenkontroll fördelas. 
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Frågor/kurs 15.9: Principen om uppgiftsminimering och registrering 
av hälsouppgifter i socialvårdens informationssystem

• F: Var hittar man anvisningar/föreskrifter om vilka uppgifter som får/inte får sparas i 
klientdatasystemen? T.ex. registrering av hälsouppgifter i socialvårdens 
informationssystem. T.ex. "uppgiftsminimering" har presenterats så pass luddigt att en 
vanlig användare skulle behöva mer konkreta exempel.

• S: Principen om uppgiftsminimering styr i synnerhet planeringen av system och 
lösningar, men är närmast en allmän princip. Som grund fungerar bl.a. den allmänna 
dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen om klienthandlingar inom socialvården. 
Professionellt omdöme behövs också för att registrera uppgifter. Mer detaljerade 
anvisningar om till exempel patientuppgifter som dokumenteras inom socialvården finns 
bland annat i följande material: 
• Temanyhet (2021): Handbok om dokumentation av sektorsövergripande samarbete inom social-

och hälsovården har publicerats (på finska)
• Dataombudsmannens anvisning Behandling av klientuppgifter inom socialvården (2016)
• Handbok om Kanta-tjänsterna för aktörer inom socialvården (2022) – Uppgifter som ska lagras i och 

utanför Klientdataarkivet för socialvården (kapitel 9.1.3)
• Dessutom har det funnits en tidigare anvisning om åtskiljande av patientuppgifter som uppkommer 

inom socialvården från patientuppgifter som hör till hälso- och sjukvårdens patientregister och 
lagras i det riksomfattande patientdataarkivet

8715.9.2022

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/-/sosiaali-ja-terveydenhuollon-monialaisen-yhteistyon-kirjaamisesta-on-julkaistu-opas
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/10594424/Behandling+av+klientuppgifter+inom+socialv%C3%A5rden.pdf/f3ec60fa-f210-6d21-f741-0eeaa2b8d4e2/Behandling+av+klientuppgifter+inom+socialv%C3%A5rden.pdf?t=1542022789000
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=61058878


Frågor/kurs 15.9: Andra system än de som används för behandling av 
kunduppgifter, t.ex. fakturering och HR

• F: Kombineras informationssäkerhetsplanen också med organisationens 
faktureringssystem (kundfakturering, innehåller kundernas personuppgifter)? 
Och arbetstagarnas personuppgifter finns i HR-systemet, hur är det med det?

• S: Lagen förutsätter en informationssäkerhetsplan uttryckligen i anslutning till 
behandlingen av kunduppgifter, men många av de skyddsåtgärder och ämnen 
som behandlas i planen kan också tillämpas på annan behandling av skyddat 
informationsmaterial och i synnerhet på behandling av personuppgifter. 
Faktureringsuppgifter och uppgifter om personalen i HR-system eller system för 
hantering av åtkomsträttigheter är bra exempel på detta. 
Informationssäkerhetsplanen och den praxis som beskrivs i den får utan vidare 
omfatta även annan praxis än sådan som används för behandling av 
kunduppgifter och sådana informationssystem som är avsedda för behandling av 
kunduppgifter. 
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Vanliga frågor – uppdatering av gamla planer för 
egenkontroll + välfärdsområdena

• F: Finns det anvisningar för när organisationerna ska uppdatera sina tidigare planer för 
egenkontroll till informationssäkerhetsplaner enligt den nuvarande föreskriften? Kan 
uppdateringen vänta t.ex. till 2023 och övergången till välfärdsområdet, då planerna borde 
uppdateras enligt organisationsmodellen i fråga?

• S: Den nya lagen och föreskriften har redan trätt i kraft. Vid uppdatering av planer är det i stället 
för namnändring dock väsentligt att uppdatera innehållet så att det motsvarar nuläget. Detta 
förutsätter inte nödvändigtvis omfattande ändringar eller tillägg till den tidigare planen för 
egenkontroll av dataskydd och informationssäkerhet. 

• I planeringen av välfärdsområdet och social- och hälsovårdsreformen är det viktigt och förnuftigt 
att göra planeringen så att den direkt motsvarar den kommande organiseringen, vilket gör det 
möjligt att särskilt planera helheten så att den betjänar riskhanteringen i välfärdsområdet som 
helhet och även uppfyllandet av skyldigheterna i andra författningar än lagen om kunduppgifter. 
• Det lönar sig att använda informationssäkerhetsplanen som ett verktyg till exempel i planeringen och 

verkställandet av ärenden som gäller informationssäkerhet och dataskydd enligt färdplanen för det 
regionala genomförandet av social- och hälsovårdsreformen samt i delområde "C. Sektorsspecifika 
system" i den regionala färdplanen samt i punkterna "4 Planering av riskhantering och tillsyn", "4.1 
Upprättande av anvisningar för datasäkerhet och dataskydd", "4.3 Upprättande av plan för 
riskhantering", "4.4 Planering av intern tillsyn och inrättande av intern revision”, ”1.6 Frågor om 
datasäkerhet beaktas som en del av helheten av kunskapsledning” osv. 
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Vanliga frågor: Måste social- och hälsovården ha ett eget 
dataskyddsombud? 
• Enligt 28 § 4 mom. i lagen om kunduppgifter (784/2021) finns bestämmelser om utnämning av ett dataskyddsombud och 

om dataskyddsombudets ställning och uppgifter i artiklarna 37–39 i dataskyddsförordningen.
• THL rekommenderar starkt att man säkerställer att dataskyddsombuden i social- och hälsovårdsorganisationerna har 

kännedom om social- och hälsovårdssektorn. THL anser att det är viktigt att de dataombudsmän som verkar enligt EU:s 
dataskyddsförordning också känner till specialbestämmelserna om patient- och klientuppgifter inom hälso- och 
socialvården.

• Ändringen av lagen om kunduppgifter har inte syftat till att avlägsna utnämningen av ett dataskyddsombud för 
tjänstetillhandahållare, utan till att dataskyddsombud ska följa dataskyddsförordningen även inom social- och 
hälsovårdstjänsterna.

• Dataskyddsombudets roll gäller inte enbart Kanta-tjänsterna inom social- och hälsovårdstjänsterna, utan i vidare 
bemärkelse dataskyddet för kunduppgifter inom social- och hälsovården. 

• Dataskyddsombudet ska ha en tydlig och dokumenterad uppgiftsbeskrivning där skyldigheterna i anslutning till 
behandlingen av klient- och patientuppgifter beaktas. Dataskyddsombudet ska ha en för uppgiften lämplig 
kompetens och tillräckliga resurser att sköta uppgiften i egenkontrollobjektet med beaktande av bland annat ansvaren 
och skyldigheterna gällande registerföring och behandling av personuppgifter, organisationens storlek och verksamhetens 
omfattning.

• Till exempel är upprätthållandet av informationssäkerhetsplanen och egenkontrollen naturliga uppgifter som ingår i 
uppgiftsbeskrivningen för dataskyddsombud inom social- och hälsovården
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Vanliga frågor – Konsekvensbedömning avseende dataskydd 
(DPIA)

• F: Konsekvensbedömning avseende dataskyddet (DPIA) innehåller delvis samma saker 
som nämns i informationssäkerhetsplanens innehåll. Perspektivet är dock ett annat, dvs. 
dataskydd i DPIA och informationssäkerhet i informationssäkerhetsplanen. Och 
skyldigheten att utarbeta dem grundar sig på olika lagar. Trots ovan nämnda tanke kan 
man också fundera på eventuella överlappningar.

• S: Se punkten "Verktyg för genomförande av dataskyddsförordningen (GDPR) 1". 
Informationssäkerhetsplanen och t.ex. ISO-standard 27701 innehåller frågor som gäller 
både informationssäkerhet och dataskydd, och de kan kombineras. 
Konsekvensbedömningen innan informationssäkerhetsplanen utarbetas eller 
uppdateras hjälper till att identifiera omständigheter som det är särskilt viktigt att beakta 
i planen. Den färdiga informationssäkerhetsplanen eller en plan som ska uppdateras 
hjälper också till att göra nya konsekvensbedömningar om de behövs. 
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Vanliga frågor – anställda
• F: På vilket sätt skulle det vara bra för arbetstagarna att delta i utarbetandet av planen eller "räcker det" 

att planens innehåll förankras tillräckligt bra hos dem? Hurdan informationssäkerhetsutbildning skulle 
det vara förnuftigt att årligen ordna för personalen och på vilka teman? GDPR ställer naturligtvis sina 
egna krav, men med tanke på informationssäkerheten?

• F: Vem/vilka på arbetsplatsen utarbetar/deltar i utarbetandet av informationssäkerhetsplanen? (Vem 
borde delta i utarbetandet)?

• S: God praxis: 
• tjänstetillhandahållarens ansvariga föreståndare ska se till att planen utarbetas och följs (lagen)
• involvera dataskyddsombudet och de anställda i utarbetandet av planen
• ta också saker som gäller de anställdas behov och frågor med i planen 
• identifiera de delar där det finns anvisningar om de anställdas dagliga verksamhet och säkerställ att de är lätta att 

utnyttja (t.ex. separata anvisningar/dokumentation)
• ordna upprepade "grundutbildningar" om dataskydd och informationssäkerhet bland annat för nya arbetstagare och 

erbjud även möjligheter att repetera
• utbilda de anställda särskilt i situationer där det sker förändringar i behandlingen av uppgifter, informationssystemen, 

informationssäkerheten eller dataskyddsarrangemangen som påverkar deras arbete
• följ upp systematiskt och för bok över deltagande i utbildningar (även lagstadgad skyldighet)
• följ upp hot mot informationssäkerheten (t.ex. nätfiskekampanjer) och informera aktivt de anställda om frågor som 

gäller dataskydd och informationssäkerhet på motsvarande sätt som annan intern information
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Vanliga frågor – Informationssäkerhetsplanens förhållande 
till planer för egenkontroll
• F: Jag funderar ännu över förhållandet mellan olika planer särskilt ur de små 

serviceproducenternas synvinkel, dvs. planen för egenkontroll vs informationssäkerhetsplanen. 
Kan dessa också vara samma (offentliga) dokument, eller kan det skada om planen för 
egenkontroll innehåller lite mer information för att motsvara kraven för båda dokumenten? Var 
det så att det också av en självständig yrkesutövare inom hälso- och sjukvården krävs både en 
plan för egenkontroll och en informationssäkerhetsplan?

• S: Se föregående fråga/informationssäkerhetsplanens sekretess. Informationssäkerhetsplanen 
enligt lagen om kunduppgifter fokuserar särskilt på behandling av klient- och patientuppgifter, 
informationshantering, hantering av informationssystem samt informationssäkerhet och 
dataskydd, medan till exempel Valviras plan för egenkontroll av socialtjänster eller privata 
hälso- och sjukvårdstjänster är separata dokument som i vidare bemärkelse är uppgifter med 
tanke på verksamhetens innehåll. Behoven av tillgång till information i olika planer, riskerna 
med att publicera information och innehållet är så olika att det inte lönar sig att kombinera 
planerna. I de planer för egenkontroll som publicerats för att säkerställa servicens kvalitet och 
klientsäkerheten inom olika tjänster har det kunnat finnas vissa punkter som gäller till exempel 
personalen, men många av detaljerna i informationssäkerhetsplanen lämpar sig inte för 
publicering. Planerna kan innehålla hänvisningar och länkar till andra planer. En del av de 
författningar som det hänvisas till i Valviras föreskrifter och mallar är inte längre i kraft. 
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Tidigare frågor – informationssäkerhetsplanens förhållande 
till standarder och rekommendationer
• F: På vilket sätt har man i informationssäkerhetsplanen beaktat ISO27001/27701, ITIL-rekommendationerna, VAHTI och 

Informationshanteringsnämndens rekommendationer?

• S: Föreskrift 3/2021, sida 6/20, tredje stycket: ”Vid utarbetandet av en informationssäkerhetsplan är rekommendationen att man använder 
de standarder och referensramar som är avsedda för planering av informationssäkerheten, till exempel standarderna i ISO 27000-serien.” 
• ISO 27000-serien innehåller många användbara standarder, varav särskilt 27001 är central. 27701 lägger också till dataskydds- och 

integritetsfrågor ur informationssäkerhetssynvinkel, på samma sätt som båda perspektiven ingår i informationssäkerhetsplanen.
Dessutom innehåller 27000-serien flera andra nyttiga standarder, bl.a.  förfaranden för hantering av informationssäkerhet (27002), 
genomförande av hanteringssystem (27003), hantering av informationssäkerhetsrisker (27005), mätning (27004) och skydd av 
personuppgifter i molntjänster (27018). 

• Flera olika VAHTI-rekommendationer har redan i flera år legat till grund för informationssäkerhetsplanen och de väsentliga kraven, och 
till exempel i verktyget för riskbedömning av informationssystem (som stödmaterial i föreskrift 4/2021) används en riskbedömning som 
delvis grundar sig på bl.a. samprojekten VAHTI/Juhta samt material från Dataombudsmannens byrå. 

• I de väsentliga kraven på informationssystem finns hänvisningar till bl.a. rekommendationerna PiTuKri och Katakri. 
• ITIL-rekommendationerna för hantering av IT-tjänster har inte utgjort en särskild grund för informationssäkerhetsplanens innehåll eller 

mallen.
• Informationshanteringsnämndens rekommendationer som grundar sig på lagen om informationshantering har varit ett centralt 

källmaterial även vid förnyandet av föreskrifterna och till exempel är utgångspunkterna för behandlingen av logguppgifter i 
användnings- och utlämningsloggen desamma i lagen om informationshantering och i nämndens rekommendationer. 

• Många allmänna standarder och rekommendationer utnyttjas allmänt inom olika branscher och det lönar sig att utnyttja dem även i 
social- och hälsovårdstjänsternas informationssäkerhets- och dataskyddsarbete, men informationssäkerhetsplanen och den föreskrift 
som ligger till grund för den och de väsentliga kraven på informationssystem för social- och hälsovården har uttryckligen anpassats till 
dataskydds- och informationssäkerhetsmiljön för social- och hälsovårdstjänster i Finland. 
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Sammanfattning
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Sammanfattning av kursen i informationssäkerhet 1/2
• Egenkontroll av informationssäkerhet och dataskydd samt väsentliga krav på 

informationssystem är centrala metoder för riskhantering och tillgodoseende av 
rättsskyddet!

• Genom väsentliga krav på informationssystem samt egenkontroll av 
informationssäkerheten och dataskyddet säkerställer man att 
• man i genomförandet av systemen på ett tillräckligt sätt beaktar 

användningsändamålet med tanke på interoperabilitet,
informationssäkerhet och dataskydd

• klient- och patientuppgifter skyddas genom ändamålsenlig 
informationssäkerhets- och dataskyddspraxis i tjänsteproducenternas 
verksamhet
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Sammanfattning av kursen om informationssäkerhetsplanen 2/2

• Informationssäkerhetsplanen och dess egenkontroll är också praktiska verktyg
för att följa de allmänna bestämmelserna om dataskydd och informationssäkerhet 
(bl.a. GDPR, Dataskyddslagen, Lagen om informationshantering)

• Tillämpningen av informationssäkerhetsplanen ska anpassas till 
serviceproducentens egna verksamhetssätt
• T.ex. kan en del saker skötas genom avtal, men kraven måste kunna verifieras 

även i dessa situationer
• Genomförande av informationssäkerhet och dataskydd hos privata och små 

aktörer

• Uppdatera och upprätthåll informationssäkerhetsplanen och dra nytta av din 
organisations tjänster för riskhantering och uppfyllande av kraven enligt 
bestämmelserna!
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Material och mer information
• Materialet blir tillgängligt på THL:s sida med utbildningsmaterial om informationshantering.

• THL Informationshantering inom social- och hälsovården/Informationssäkerhetsplaner

• THL:s föreskrifter
• Föreskrift 3/2021 är viktigast med tanke på det här tillfället
• I THL:s föreskrift 3/2021 ingår också mallen för informationssäkerhetsplanen

• Frågor kan skickas till adressen sotetiedonhallinta@thl.fi:
Meddelanderubrik "Fråga om kursen 15.9.22"

• Informationshantering inom social- och hälsovården: Aktuellt och nyhetsbrev/THL

• Kanta-sidorna: Certifiering, väsentliga krav och informationssäkerhetsplan 

• Utbildningar och möten om Kanta /FPA

• Anmälan och övervakning av informationssystem, registret över informationssystem /Valvira

• Material från dataombudsmannens byrå:
• Åtgärder och dokument för att fullgöra ansvarsskyldigheten för dataskyddet
• Vanliga frågor om EU:s dataskyddsförordning
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